
. . 

. , 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY L~~~..: -~\ :-tti 
t:f~:~.\ľ\\,/ .~ . \'J 

P.,M._..,~tf ~;pl~~}, ;' 

ZÁPISNICA 

Z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného dňa 18.5.2017. q ~l5·.30 hodii;ie 
•11 ~ •:t·! .. ~1H 

v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom , oóce podľa § 13 

ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupiteľstva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 

, . . 
zap1sn1ce. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení "' 
4. Informácie o projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnGsti bitdo-yy Obecnéh~ .úradq,'' 

5. Informácie o projekte: „Systém triedeného zberu komunálnehu odpadu" 
6. Informácie o projekte: „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách" 
7. Vŕtanie studní 
8. Záver 

K bodu číslo 1 - Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že pos\ancl Ferdinánd ·~aszonyi 

a Lukáč Attila ospravedlnili svoju neúčasť. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva 

za uznášaniaschopné. Starosta obce prečítal program rokovania a navrhol rozšíriť o body: 

Informácie o zamestnaní uchádzačov o zamestnanie 
v 

Ziadosť o finančnú výpomoc . 
•• 1 

Jakub - navrhol doplniť bod Rôzne 
• ... • „ ~"' • 

' Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: ~ ' 

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 18.5.2017 rozšírený 

·o body: 

Informácie o zamestnaní uchádzačov o zamestnanie 
... 
Ziadosť o .finančnú výpomoc 

Rôzne 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

masovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark I 
proti O, zdržal sa O 
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Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: " 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ladislav Jakub a Zoltán Kark 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ ·; 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 3 - Kontrola uznesení 

Franko prečítal vynesené uznesenia zo dňa 27.4.2017 od 19 po 40. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo dňa 27. 4.2017 od 19 po 40. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

' 

Informácie o projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 
K bodu číslo 4 -

' 

Obecného úradu" 4i 

Starosta obce infom1oval poslancov, že ešte vo februári ked' bol nemocný požiada] poslancov, aby 

schvál il i vypracovanie projektovej dokumentácie na , Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

Obecného úradu, aby sme mohli podať žiadosť o NFP. Vtedy to neurobili a výzva je vyhlásená do · 

15.6.2017. V takom krátkom čase nie je možné vypracovať PD a vypracovať a podať žiadosť 

o dotáciu. Preto žiada poslancov, aby aj napriek tomu bola projektová dokumentácia stavby 

vypracovaná, aby pri nasleduj úcej vyhlásenej výzve mohla ooec ~podať žiadosť. Predbežná cena 

projektu je 6890 €. . , \i 

Kark - na toto netreba verejné obstarávanie? 

Starosta obce - treba preto je cena iba orientačná 

Jakub - už sme podali veľa projektov, podľa neho netreba vypracovať PD. 

Bračok - ak obec chce požiadať o nenávratné finančné príspevky, projektovú dokumentáciu bude 

musieť dať vypracovať. Treba využiť každú výzvu 

Starosta obce - na takom proj ekte pracuje viac proj ektantov, každý vypracuje svoju časť napr. plyn, 

elektroinštaláciu, stavebnú časť. Každý podľa svojho odboru. 

Béreš - mala by sa vypracovať proj ektová dokumentácia 

Kark- nech sa vypracuje 

Franko - on nie je za, ale nech rozhodnú ostatní. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

. OZ schvaľuje vypracovanie Projektovej dokumentácie na „ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

Obecného úradu" 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 /Béreš, Bračok, Kark / 

proti O, zdržal sa 2 /Franko, Jakubi 

15.5 1 Franko opustil zasadaciu miestnosť. 

\ 

K bodu číslo 5 - Informácie o projekte: „Systém triedené1:1o zberq. komunálneho odpadu" 

Starosta obce informoval poslancov o potrebných dokulnentoch k podaniu žiadosti o dotáciu, výzva je 

platná do 15.6.2017. Miesto zberného dvora by bolo pri kompostovis)ru. 

Jakub - stihneme vypracovať do 15 .6? 
' ,, 
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Starosta obce - áno, to je jednoduchší projekt 
Jakub - ak bude mať zberný dvor separovaný zber v takej forme ako je teraz bude.zrušený? 
Kark - tvorba zberných dvorov je budúcnosť, neskôr bude povinnosťou a už nebudú dávať dotácie na 
ich vytvorenie. V obci je veľký problém s umiestnením stavebného odpadu. 
Béreš- nemôže byť taký zberný dvor, kde by sa mohla dávať aj stavebný odpad? 
Kark - treba vážne zvážiť umiestnenie stavebného odpadu, lebo z týchto vznikajú divoké skládky. 
Zberný dvor vidí, ako dobré riešenie, ale nevie či obyvatelia budú dodržiavať predpi~y. 
Starosta obce - bod v súvislosti so stavebným odpadom zaradí do programu d'alšiého zasadnutia. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedoniie Jnfor1nácie o projekte: „ Systém triedeného zberu komunálneho odpadu" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Béreš, Bračok, Jakub, Kark / 
proti O, zdržal sa O 

• 

K bodu číslo 6 - Informácie o projekte: „Zlepšenie environmentálnych · aspektov 
v mestách" 

Starosta obce informoval poslancov, že Vojany nemôžu podať žiadosť v rámci tohto projektu, lebo je 
pevne určený zoznam obcí a miest, kto môže podať žiadosť. 

' 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
\ 

OZ berie na vedomie Informácie o projekte: „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách" 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Béreš, Bračok, Jakub, Kark / 
proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 7 - Vŕtanie studní 

' 
Starosta obce informoval poslancov, že volal do Trakan a vŕtanie 1 m stoJí 30-40 € - závisí od 

zloženia pôdy + doprava. Rúru zabezpečí dodávateľ. 

Jakub - má známeho ktorý vŕta 1 m za 18 -20 €.Zistí a podá poslancom informácie. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ berie na vedomie informácie o vŕtaní studní. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 /Béreš, Bračok, Jakub, Kark/ 
proti O, zdržal sa O 

16.20 Franko sa vrátil do zasadacej miestnosti. 

K bodu číslo 8- Informácie o zamestnaní uchádzačov o zamestnanie 

, 
Starosta obce informoval poslancov, že vedúca Uradu práce pracoViska Veľké Kapušany 

poslala zoznam UoZ, ktorý zodpovedajú zákonom stanoveným podmienkam a obec ich. môže prijať do 
pracovného pomeru. Zoznam predložil poslancom. Podmienkami sú: vedení v evidencií uehádzačoy 

" . 
o zamestnanie viac ako 1 rok, základné vzdelanie alebo 2 ročná učňovka. Dalej predložil zoznam UoZ, 
ktorí sú zapojení do aktivačných práce a obec by ich chcela prijať do pracovného pomeru; podľa § 54. 
Vedúca tiež oznámila, že 2. júla bude novší zoznam, kde budú aj tí, ktorých obec už zamestnala v roku 

, ' 
2016. Obec do 15 .júla má podať žiadosť s menným zoznamom na Urad práce a po schyálení žiadosti 
od ! .augusta môže obec prijať do pracovného pomeru UoZ. · 
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Béreš - futbalový klub by za1n estnal Františka Strunka v prípade, ak by obec zvýšila dotáciu o výšku 

spolufinancovania mzdových nákladov. 
Kark- akú má predstavu pán starosta, koľkých plánuje prijať do obce? 

v 

Starosta obce - 8 osôb na kosenie, 4 do MS ale o konkrétnych osobách budú rozprávať až pred 

podaním žiadosti. Bude zvolané zasadnutie OZ a spoločne zostavia zoznam 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie inforn1ácie o zamestnaní uchádzačov o zamestnanie na základe§ 54zákona 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
][fasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

v 

K bodu číslo 9 - Ziadosť o finančnú výpomoc 

Starosta obce prečítal žiadosť Arpáda Csóku o finančnú výpomoc. 

Jakub - mali sme už takú žiadosť v obci? 

• • 

Franko - obec nemá finančné prostriedky na poskytnutie výpomoci. Finančnú pomoc nemôže 

poskytnúť, lebo nie sú v rozpočte. 

Bračok - Obec sa práve zaoberá spustením opatrovateľskej služby. Po schválení Košickým 

samosprávnym krajon1 obec bude mať možnosť poskytnúť opatrovateľskú službu. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie Žiadosť o finančnú výpon1oc. ' 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 9-Rôzne 

- Zápisnice výberovej komisie ,, 

1 • 

. . 

Predseda výberovej komisie prečítal Záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „SO 

02 - Záchytný systém - spevnené plochy - doplnok" . Úspešným uchádzačom sa stal: NOVICOM 

s.r.o. Slivník 61, 076 12 s navrhovanou cenou na plnenie kritéria 36 998,99 Eur s DPH. 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ a) berie na vedomie Záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: SO 02 - Záchytný systém 

- spevnené plochy - doplnok" ' :'(. 

b) schvaľuje podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom: NOVICOM s.r.o. Slivník 61, 076 

12 s navrhovanou cenou na plnenie kritéria 36 998,99 Eur s DPH 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

• 

Predseda výberovej komisie prečítal Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: 
v , 

Dodávka pekárenských výrobkov pre Skolskú jedáleň vo Vojanoch. Uspešným uchádzačom sa stala 

Júlia Tóbiašová- Potraviny Vojany s obstarávacou cenou 1 823,00 Eur s DPH. 

' 1 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ a) berie na vedo1nie Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodávka pekárenských 

výrobkov pre Školskú jedáleň vo Voj anoch 

b) schvaľuje podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom Júlia Tóbiásová„Potraviny s obstarávacou 

cenou 1 823, 00 Eur s DPH 
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Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 /Béreš, Bračok, Franko, Jakub, Kark / 

proti O, zdržal sa O 

Jakub - kto cestuje na školenie do Bratislavy? 
' 

Bračok - on nemôže ísť a školenie, ktoré sa týka verejného obstarávania, mala by ísť zamestnankyňa 

obce. 
Jakub - ka1nerový systém nefunguje správne, ako sleduje Bračok kamery, a prečo neupozorňuje 
starostu na nefunkčné kamery? 

• 

- Zápisnica k1iltúr11;ej komisie 
Starosta obce preč ítal zápisnicu kultúrnej komisie zo dňa 4.2.2017, komisia sa zaoberala usporiadaním 
VI.Vojanského festivalu mad'arskej národnostnej kultúry. 

K bodu číslo 10 - Záver 

Starosta obce pod'akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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